Malí diváci sa dozvedia, čo sa dá zažiť, kým sa dvaja nájdu

Nájdu liek na čkanie?
(Bábkové divadlo v Košiciach – tlačová správa) Liek na čkanie, ktorý je možno bližšie, než si myslíme,
nájdu rytier a kôň v novej inscenácii Bábkového divadla v Košiciach. O tom, čo ich pri vzájomnom hľadaní
stretne, sa dozvedia malí diváci od 28. septembra, kedy bude mať bábková rozprávka premiéru.
„O rytierovi bez koňa je už druhou hrou, ktorú naše divadlo uvádza od talentovanej mladej poľskej
autorky Marty Guśniowskej“, vysvetľuje Ivan Sogel, umelecký šéf divadla. „Je to moderný príbeh napísaný na
základe klasických motívov z rozprávok a legiend.“
Príbeh sa točí okolo spôsobu, ako nájsť druhú, chýbajúcu polovicu. Pre rytiera je to samozrejme
princezná. Ale na to, aby ju získal, musí byť rytierom ako sa patrí, čiže v sedle toho najlepšieho koňa. Nájsť
verného priateľa, nie je také jednoduché, najmä keď všade číhajú zbojníci, nebezpečné zvieratá a magické
postavy. Ale ani kôň to nemá jednoduché – nikto ho nechce, pretože sa mu neustále čká...
Keďže sa jedná o hru poľskej autorky, bolo logické, že divadlo siahlo po poľských inscenátoroch.
Režisérsky sa po prvýkrát na Slovensku predstaví Jacek Malinowski, trojnásobný nositeľ ceny Atest ASSITEJ a
spoludržiteľ Koletívnej ceny pre inscenátorov predstavenia „Nech žije cirkus!“ Z festivalu Kufrík v Lomźi. O
scénografiu sa postarala Marika Wojciechowska, absolventka Akadémie krásnych umení v Krakowe, ktorá ako
scénografka spolupracovala s viacerými poľskými režisérmi v divadlách v Poľsku a Rumunsku.
Bábkové divadlo v Košiciach – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je jediné
profesionálne divadlo svojho druhu na východnom Slovensku, funguje od roku 1959, na konte má 191 premiér a
hralo pre takmer 2 milióny divákov.
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